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HYVÄ ASIAKAS

Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet 
tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Lait-
teen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominai-
suuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, 
jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutustu verkkosivustoomme:

saadaksesi neuvoja, ladataksesi oppaita, korjataksesi mahdollisia toimintahäiriöitä, 
saadaksesi huoltoon liittyvää tietoa.
www.husqvarna-electrolux.se

 
rekisteröidäksesi tuotteesi ja saadaksesi paremman palvelun:
www.husqvarna-electrolux.se

hankkiaksesi varusteita, kulutushyödykkeitä ja alkuperäisiä laitekohtaisia varaosia:
www.husqvarna-electrolux.se/shop

ASIAKAS- JA HUOLTOPALVELU

Suosittelemme aina alkuperäisten varaosien käyttöä.
Kun otat yhteyttä huoltoon, varmista, että käsilläsi ovat seuraavat tiedot.
Tiedot löytyvät tunnistuskilvestä. Malli, laitteen numero (PCN), sarjanumero.

Oikeus muutoksiin pidätetään
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TURVALLISUUS
Tärkeitä turvaohjeita
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyy-
siset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, 
ellei näitä henkilöitä valvota tai ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä 
laitteen turvalliseen käyttöön.
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella. 
Käyttötarkoitukseen sopiva käyttö: tämä laite on suunniteltu kahvi-, maito- ja kuumavesipohjaisten 
juomien valmistukseen. Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja 
ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.
Kuumennusosan pinta on kuuma käytön jälkeen ja keittimen ulkoiset osat voivat pysyä kuumina joi-
denkin minuuttien jälkeen käytön perusteella.
Puhdista huolella kaikki osat ja erityisesti kahvin ja maidon kanssa kosketuksissa olevat osat.
Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
HUOMIO: keittimen puhdistuksessa ei saa käyttää emäksisiä puhdistusaineita, jotka saattavat vaurioit-
taa sitä. Käytä pehmeää liinaa ja tarpeen mukaan mietoa pesuainetta.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää: tiloissa, jotka on tarkoitettu 
kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi, maatilamatkailupaikoissa, hotelleissa, motel-
leissa ja muissa lomapaikoissa, B&B:ssä,

JOHDANTO
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit
Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. 
Noudata ehdottomasti näitä varoituksia. Annettujen ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskuja, vakavia 
vammoja, palovammoja, tulipaloja tai laitteelle syntyviä va-
hinkoja.

 Vaara!
Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuole-
maan johtavia sähköiskuja.

 Varoitus!
Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai 
vahingoittaa laitetta.

 Palovammojen vaara!
Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriasteisia 
palovammoja.

 Tärkeää:
Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää 
tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet
Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen ku-
vauksen yhteydessä annettuihin selityksiin.

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet
Jos ongelmia syntyy, noudata kappaleissa “Näytölle ilmestyvät 
viestit“ ja “Vianetsintä“ annettuja ohjeita. 
Mikäli näistä ohjeista ei ole apua, ota yhteys asiakaspalveluun. 
Ota yhteys ainoastaan tekniseen huoltopalveluun korjausten 
suorittamiseksi. 
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Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan teknisen huoltoliikkeen suori-
tettavaksi, jotta riskeiltä vältyttäisiin.
Keittimet, joissa on irrotettava johto: vältä veden roiskumista virtajohdolle tai virtajohdon paikkaan 
keittimen takaosassa.
VAROITUS: Jos laitteessa on lasipinta ja siinä on säröjä, laitetta ei tule käyttää.
VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE
Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen 
turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vas-
tuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.
Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvit-
tavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet 
laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. 
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Irrota laite aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdis-
tamista.

 Tällä symbolilla varustetut pinnat kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin mal-
leissa).

 Vaara! Noudata seuraavia ohjeita, sillä keitin toimii 
sähköllä:
•	 Älä	koske	laitteeseen,	jos	kätesi	ovat	märät.
•	 Älä	koske	pistokkeeseen,	jos	kätesi	ovat	märät.
•	 Varmista,	 että	 käytetty	 pistorasia	 on	 helposti	 ulottuvassa	

paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa. 
•	 Irrota	 pistoke	 pistorasiasta	 vain	 pistoketta	 vetämällä.	 Älä	

vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittua.
•	 Voit	kytkeä	keittimen	kokonaan	pois	päältä	painamalla	vir-

takatkaisinta (A23), joka sijaitsee keittimen sivussa asen-
toon 0. 

•	 Älä	 yritä	 itse	 korjata	 keittimeen	mahdollisesti	 tulleita	 vi-
koja. Sammuta keitin virtakatkaisinta käyttämällä (A23), 
irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huolto-
palveluun. 

 Huomio! Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, po-
lystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.

 Palovammojen vaara! Keitin tuottaa kuumaa vettä, 
jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä. 
Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse 

suihkuamaan päällesi. Käytä säätimiä tai kahvoja.

 Huomio! Älä	 tartu	 kahvinkeittimeen	 kun	 se	 on	 irro-
tettu	kaapistosta.	Älä	aseta	kodinkoneen	päälle	esineitä,	 jotka	
sisältävät nesteitä, tulenarkoja tai korroosiota aiheuttavia mate-
riaaleja. Käytä lisävarustelaatikkoa kahvin valmistukseen tarvit-
tavien	varusteiden	säilyttämiseen	(esim.	mittalusikka).	Älä	aseta	
kodinkoneen päälle suuria tai epävakaita esineitä, jotka voivat 
estää sen liikkeen. 

 Varoitus!	 Älä	 käytä	 kodinkonetta	 kun	 se	 on	 vedetty	
ulos upotusaukosta: odota aina, että laite on kytkeytynyt pois 
päältä ennen sen irrottamista. Poikkeuksena on kahvimyllyn 
säätö, joka on suoritettava keitin ulos vedettynä (ks. kappale 
”Kahvimyllyn säätö”).

 Tärkeää: Käytä ainoastaan alkuperäisiä tai valmistajan 
suosittelemia varaosia.

Oikea käyttö
Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumen-
tamiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan keittimen virheelliseksi 
käytöksi.Tätä keitintä ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Val-
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mistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat 
laitteen virheellisestä käytöstä.
Tämä laite voidaan asentaa upotettavan uunin päälle jos se on 
varustettu takaosassa olevalla jäähdyttimellä (mikroaaltouunin 
maksimiteho 3kW).

Käyttöohjeet
Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönot-
toa.
•	 Säilytä	ohjeita	huolellisesti.
•	 Näiden	ohjeiden	laiminlyöminen	voi	aiheuttaa	tapaturmia	

ja vahingoittaa laitetta. Valmistaja ei vastaa mistään sellai-
sista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyö-
misestä. 

 Tärkeää: Keitin on varustettu jäähdytystuulettimella. 
Se käynnistyy joka kerta kun kahvia, höyryä tai kuumaa vettä 
annostellaan. Muutaman minuutin kuluttua tuuletin sammuu 
automaattisesti.

KEITTIMEN KUVAUS
Keittimen kuvaus 
(sivu 3 - A)
A1. Kuppialusta
A2. Huoltoluukku
A3. Liikkuva laatikko
A4. Sakkasäiliö
A5. Suodatusyksikkö
A6.  Kuppialustan valot
A7. Käynnistys/stand-by -näppäin
A8. Ohjauspaneeli
A9. Kannu (Jug)
A10. Kuumavesi/höyrysuutin
A11. IEC-liitin
A12. Vesisäiliö
A13. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
A14. Tippa-alusta
A15. Kahvipapusäiliön kansi 
A16. Kahvipapusäiliö
A17. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
A18. Kahvijauheen suppilon luukku
A19. Mittalusikka
A20. Mittalusikan säilytyspaikka
A21. Kahvijauheen suppilo
A22. Virtajohto
A23. ON/OFF -virtakatkaisin
A24. Tavaralokero

Ohjauspaneelin kuvaus
(sivu 3 - B)

 Tärkeää: Ohjauspaneelilla syttyvät vain ikonit B6, B7, 
B8, B9 ja B14, jotka koskevat käytössä olevia komentoja.

 Tärkeää: Kuvakkeiden aktivoimiseksi riittää, että niitä 
hipaistaan.

B1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää
B2. Kuvake  valikon ohjelmointiparametrien aktivointiin 

tai deaktivointiin
B3. Kuvake  A6 valojen sytyttämiseen/sammuttamiseen 
B4. Kuvake  valmistettavan kahvityypin valintaan
B5. Kuvake  halutun kahvityypin valmistamiseen (espres-

so, pieni kuppi, keskikokoinen kuppi, iso kuppi, muki)
B6. ESC kuvake valitusta toiminnosta poistumiseen
B7-B8. Kuvakkeet , joita käytetään valikossa liikkumiseen 

ja erilaisten toimintojen visualisointiin
B9. OK-kuvake valitun toiminnon vahvistamiseen
B10. Kuvake  kahvin annostelemiseen
B11. Kuvake  kahden kahvikupillisen annostelemiseen
B12. Kuvake  cappuccinon annostelemiseen
B13. Kuvake  kuuman veden annostelemiseen
B14. Kuvake  “Jug“ useamman kahvikupillisen valmistami-

seen suoraan kannuun (kuuluu varustuksiin)

Maitosäiliön ja lisävarusteiden kuvaus
(sivu 3 - C)
C1. Maidon vaahdottimen osoitin
C2. Maitosäiliön kahva
C3. CLEAN-näppäin
C4. Maidon imuputki
C5. Vaahdotetun maidon suutin
C6. Maidon vaahdotinyksikkö
C7. Kuumavesisuutin
C8. Puhdistussuti

ALKUVALMISTELUT
Tarkastus kuljetuksen jälkeen
Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteet-
tomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen 
mukana. 
Älä	 käytä	 keitintä,	mikäli	 se	 on	 silminnähden	 vahingoittunut.	
Käänny teknisen huollon puoleen.
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Keittimen asennus

 Huomio! 
•		 Asennuksen	 saa	 suorittaa	 valtuutettu	 teknikko	 voimassa	

olevien paikallisten normien mukaisesti (ks. kappale “Upo-
tusasennus“).

•	 Pakkaustarvikkeita	(muovipussit,	polystyreeni,	naulat	jne.)	
ei saa jättää lasten ulottuville

•	 Älä	 koskaan	 asenna	 keitintä	 paikkoihin,	 joissa	 lämpötila	
saattaa saavuttaa 0°C.

•	 Säädä	veden	kovuus	mahdollisimman	pian	noudattamalla	
“Veden kovuuden ohjelmointiin“ liittyviä ohjeita.

Keittimen kytkentä

 Vaara! Varmista, että keittimen sivuun sijoitetussa 
arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojänni-
tettä.
Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen so-
veltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna 
ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli 
pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen. Turvallisuuteen liittyvien 
määräysten mukaisesti asennuksen aikana on käytettävä moni-
napaista katkaisinta, jossa on vähintään 3 mm:n kontaktiväli. 
Älä	käytä	jakopistorasioita	tai	jatkojohtoja.	

 Huomio! Virransyöttölinjalla olevien virransyötön kat-
kaisulaitteiden on oltava käyttömassa voimassa olevien asen-
nusmääräysten mukaisia.

Laitteen hävitys 
  Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden 

tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrä-
tyskeskukseen.

ENNEN KEITTIMEN  
KÄYTTÖÖNOTTOA
•	 Keitin	 on	 tarkastettu	 tehtaalla	 kahvia	 käyttämällä,	 jonka	

vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia 
kahvimyllystä. 

•	 Säädä	veden	kovuus	mahdollisimman	pian	“Veden	kovuu-
den ohjelmointi“ annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Liitä laite pistorasiaan.
 Ohjelmoi kieli.
2. Kielen ohjelmointia varten käytä kuvakkeita  (B7 ja 

B8), kunnes löydät haluamasi (kuva 2). 
 Kun näyttöön ilmestyy viesti: “PAINA OK VALITSE SUOMI“, 

pidä OK-kuvaketta (B9) (kuva 3) painettuna vähintään 3 
sekunnin ajan, kunnes näyttöön ilmestyy viesti “SUOMI 
ASENNETTU“. Jos valitsemasi kieli ei ole oikea, noudata 
luvussa “Kielen ohjelmointi“ annettuja ohjeita. 

 Mikäli kielesi ei ole käytettävissä, valitse yksi näytöllä ole-
vista kielistä. Käyttöohjeissa viitataan englanninkieliseen 
versioon.

 Noudata sitten näyttöön ilmestyviä ohjeita.
3. Noin 5 sekunnin kuluttua keittimen näyttöön ilmestyy 

“TÄYTÄ	 SÄILIÖ“: Irrota säiliö (kuva) huuhtele ja täytä se 
raikkaalla vedellä ylittämättä MAX-rajaa. 

 Aseta se takaisin paikoilleen työntämällä se pohjaan asti. 
4. Aseta kuppi sitten kuumavesisuuttimen alle (kuva 5). Jos 

vesisuutinta ei ole kytketty, keittimeen ilmestyy viesti “ASE-
TA VESISUUTIN“ ja kytke se sitten kuvassa 5 osoitettuun ta-
paan. Keittimen näyttöön ilmestyy “KUUMA VESI paina OK“. 
Paina kuvaketta OK (B9) (kuva 6) ja muutaman sekunnin 
kuluttu vettä virtaa suuttimesta.

5. Keittimen näyttöön ilmestyy “POIS	PÄÄLTÄ...	ODOTA	HET-
KI“ ja se sammuu.

6. Irrota keitin vetämällä sitä ulospäin tarkoituksenmukaisia 
kahvoja käyttämällä (kuva 9); avaa kansi, täytä kahvipapu-
säiliö ja sulje sitten kansi ja työnnä keitintä sisäänpäin.

 Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.

 Huomio! Älä	 koskaan	 kaada	 keittimeen	 esijauhettua	
kahvia, pikakahvia, sokeroituja kahvipapuja äläkä muita esinei-
tä, jotka saattavat vahingoittaa sitä. 

 Tärkeää: Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton 
yhteydessä 4-5 kahvikupillista ja 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän 
“ensikäytön“ jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

 Tärkeää: Jokaisen ON/OFF-virtakatkaisimella (A23) 
suoritettavan käynnistyksen yhteydessä keitin käynnistää AUTO-
DIAGNOOSIN,	 jonka	 jälkeen	 se	 sammuu.	 Keittimen	 uudelleen-
käynnistämistä varten paina käynnistys/stand- by -näppäintä 
(A7) (kuva 7).

KÄYNNISTYS JA ESIKUUMENNUS
Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käyn-
nistymisen	yhteydessä.	Älä	keskeytä	tätä	ohjelmaa.	Kahvinkeitin	
on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.

 Palovammojen vaara! Kahvisuuttimen nokista valuu 
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jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Käynnistä laite painamalla käynnistys/stand-by-näppäintä (A7) 
(kuva 1). Näytölle ilmestyy viesti “KUUMENTAA	 ODOTA	 HET-
KI“. Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: 
“HUUHTELU“. 
Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy kirjoi-
tus “KESKIKOKOINEN KUPPI NORMAALI MAKU“. Noin 2 minuutin 
kuluttua jos mitään kuvaketta ei paineta näyttöön ilmestyy kel-
lonaika (jos ohjelmoitu) (ks. kappale “Kellonajan ohjelmointi“). 
Jos kellonaikaa ei ole ohjelmoitu, keittimen näyttöön ilmestyy 
viimeiset ohjelmoidut toiminnot. 
Mitä kuvaketta tahansa painamalla näyttöön ilmestyy kirjoitus 
“KESKIKOKOINEN KUPPI NORMAALI MAKU“. Keitin on jälleen 
valmis kahvin annosteluun.

KAHVIN VALMISTUS  
(KAHVIPAVUISTA) 
1. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla normaalin makuisen 

kahvin annostelemiseen. Erimakuisten kahvien valmistus 
on mahdollista: erittäin mieto, mieto, vahva tai erittäin 
vahva esijauhettua kahvivalintaa käyttämällä. Valitse ha-
luamasi maku kuvaketta  (B4) painamalla (kuva 10): 
toivottu kahvimaku ilmestyy näyttöön. 

2. Aseta kahvisuuttimen alle yksi kuppi jos haluat valmistaa 
yhden kupillisen kahvia tai kaksi kuppia jos haluat valmista 
kaksi kupillista kahvia (kuva 13). 

 Laske kahvisuutinta siten, että se on mahdollisimman lä-
hellä kuppia, jolloin kahvin vaahdosta tulee paras mahdol-
linen (kuva 12). 

3. Paina  (B5) kuvaketta (kuva 11) valitaksesi haluamasi 
kahvityypin: espresso kuppi, pieni kuppi, keskikokoinen 
kuppi, iso kuppi, muki. 

 Paina sitten kuvaketta  (B10) jos haluat valmistaa yh-
den kahvikupillisen ja kuvaketta  (B11) jos haluat val-
mistaa kaksi kahvikupillista (kuva 13).

 Laite jauhaa nyt kahvipavut ja annostelee kahvin kuppiin. 
Kun ennalta ohjelmoitu määrä kahvia on annosteltu kup-
piin, keitin pysäyttää valutuksen automaattisesti ja poistaa 
kahvin sakkasäiliöön. 

4. Muutaman sekunnin kuluttua laite on uudelleen käyttöval-
mis. 

5. Sammuta laite painamalla käynnistys/stand-by-näppäintä 
(A7) (kuva 7). (Ennen kuin laite sammuu se suorittaa auto-
maattisen huuhtelujakson: palovammavaara!). 

HUOM 1: Jos kahvi valuu tippumalla tai ei valu kokonaan, lue 
kappaleessa “Kahvimyllyn säätö“ annetut ohjeet.

HUOM 2: Jos kahvi valuu liian nopeasti ja pienellä määrällä vaah-
toa, lue kappaleessa “Kahvimyllyn säätö“ annetut ohjeet. 
HUOM 3: Jos haluat kuumempaa kahvia: 
•	 Toimi	 kappaleessa	“Valikon	 parametrien	muuttaminen	 ja	

ohjelmointi“ “Huuhtelu“ –toiminto annettujen ohjeiden 
mukaan.

•	 Älä	käytä	 liian	paksuja	kuppeja	ellei	niitä	ole	esikuumen-
nettu, sillä ne imevät liikaa lämpöä. 

•	 Käytä	 kuppeja,	 jotka	 on	 esikuumennettu	 huuhtelemalla	
kuumalla vedellä.

HUOM 4: Kahvin annostelu voidaan keskeyttää minä hetkenä hy-
vänsä painamalla toimenpiteen aikana palamaan jäävää edellä 
valittua kuvaketta uudelleen.
HUOM 5: Kun annostelu on päättynyt, jos kupissa olevaa kahvi-
määrää halutaan lisätä, pidä edellä valittua kuvaketta painettu-
na noin 3 sekunnin ajan annostelun päättymisen jälkeen. 
HUOM 6: Kun näyttöön ilmestyy viesti: “TÄYTÄ	SÄILIÖ“ vesisäiliö 
on täytettävä sillä muutoin keitin ei annostele kahvia. (Säiliössä 
oleva vesi on täysin normaalia). 
HUOM 7: Keittimen näyttöön ilmestyy 14 yksittäisen kahviku-
pillisen (tai 7 kahden kahvikupillisen) välein seuraava kirjoitus: 
“TYHJENNÄ	SAKKASÄILIÖ“.
Keitin ilmoittaa, että säiliö on tyhjennettävä vaikka se ei ole 
täynnä jos 72 tuntia on kulunut ensimmäisestä annosteluker-
rasta (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei saa koskaan 
sammuttaa kääntämällä virtakatkaisinta asentoon 0).
Suorita puhdistus aukaisemalla keittimen etuosassa oleva huol-
toluukku vetämällä suutinta (kuva 26), poista tippa-alusta pai-
kaltaan (kuva 27) ja puhdista se.
Puhdistuksen yhteydessä irrota tippa-alusta aina kokonaan pai-
kaltaan.

 Huomio! Aina kun tippa-alusta irrotetaan, sakkasäiliö 
ON tyhjennettävä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta laite voi 
tukkeutua.
HUOM 8: Kun keitin annostelee kahvia, älä koskaan irrota vesi-
säiliötä. Jos se irrotetaan, keitin ei kykene enää valmistamaan 
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kahvia ja näyttöön ilmestyy kirjoitus: “JAUHE LIIAN HIENOA, 
SÄÄDÄ	JAUHE	PAINA	OK“	ja	sen	jälkeen	“TÄYTÄ	SÄILIÖ“.	Tarkista	
veden taso säiliössä ja aseta se takaisin paikoilleen.
Käynnistääksesi keittimen vesisuutin on kytkettävä mikäli sitä ei 
ole kytketty (kuva 5). Paina OK (B9) ja näyttöön ilmestyy “KUU-
MA VESI, PAINA OK“. Paina OK (B9) muutaman sekunnin sisällä 
ja anna veden valua suuttimesta noin 30 sekunnin ajan. Kun 
annostelu on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti ohjel-
moitujen perusarvojen visualisointiin.

 Tärkeää: Keitin saattaa vaatia toimenpiteen toistamista 
useampaan kertaan, kunnes ilma saadaan poistettua kokonaan 
hydraulipiiristä.

 Tärkeää: Jos edellä kuvattua toimenpidettä ei suoriteta 
oikein tai jos keitin sammutetaan, näyttö saattaa palata ohjel-
moitujen perusarvojen visualisointiin vaikka ongelmaa ei olisi-
kaan ratkaistu.

KAHVIN MÄÄRÄN MUUTTAMINEN 
KUPPIA KOHDEN
Keitin on ohjelmoitu tehtaalla seuraavien kahvityyppien valmis-
tamiseen:
•	 espresso
•	 pieni	kuppi
•	 keskikokoinen	kuppi
•	 iso	kuppi
•	 muki
Määrän muuttamista varten toimi seuraavasti:
•	 Paina	 kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon, paina 

kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes valitset viestin 
“KAHVIOHJELMA“.

•	 Paina	OK	(B9).
•	 Valitse	 muutettava	 kahvityyppi	 painamalla	 kuvakkeita	

 (B7) ja (B8).
•	 Paina	OK	(B9)	vahvistaaksesi	muutettavan	kahvityypin.
•	 Käytä	kuvakkeita	  (B7) ja (B8) haluamasi kahvimää-

rän muuttamista varten. 
 Etenevä palkki osoittaa valittua kahvimäärää.
•	 Paina	OK:ta	 (B9)	uudelleen	 toimenpiteen	vahvistamiseksi	

(tai kuvaketta B6) sen peruuttamiseksi).
•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	kaksi	kertaa	poistuaksesi	valikos-

ta.
Nyt keitin on ohjelmoitu uudelleen ja se on käyttövalmis.

KAHVIMYLLYN SÄÄTÖ 
Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erit-
täin hyvin kahvin valmistukseen. 
Älä	 siis	 säädä	 sitä	heti	 ensimmäisen	käyttöönoton	yhteydessä.	
Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 14) käyt-
tämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmis-
tuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti 
(tippumalla).

 Varoitus! Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ai-
noastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään (= 
kahvi jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvia annostellaan hi-
taammin ja vaahto syntyy paremmin.
Käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään (= 
kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvia annostellaan 
nopeammin (ei tippumalla).

KAHVIN VALMISTUS ESIJAUHETUSTA 
KAHVISTA (KAHVIPAPUJEN SIJAAN)
•	 Paina kuvaketta  (B4) (kuva 10) ja valitse toiminto kahvin 

valmistus esijauhetusta kahvista. 
•	 Irrota	keitin	vetämällä	sitä	ulkosuuntaan.	Käytä	tarkoitusta	var-

ten olevia kahvoja.
•	 Nosta	 keskellä	 olevaa	 kantta,	 kaada	 suppiloon	 yksi	 mittalusi-

kallinen esijauhettua kahvia. Työnnä keitintä sitten sisäänpäin 
ja toimi luvussa “Kahvin valmistus kahvipavuista“ annettujen 
ohjeiden mukaan. HUOM.: Voit keittää yhden kahvikupillisen 
kerrallaan painamalla kuvaketta  (B10).

•	 Pane	esijauhetun	kahvin	toiminto	pois	päältä	painamalla	uudel-
leen kuvaketta  (B4), jos haluat siirtyä esijauhetulla kahvilla 
tapahtuvasta kahvin valmistuksesta takaisin kahvipavuilla ta-
pahtuvaan kahvin valmistukseen.

HUOM	1:	Älä	koskaan	kaada	esijauhettua	kahvia	keittimeen	silloin	kun	
se on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keit-
timen sisäosiin. 
HUOM	2:	 Älä	 koskaan	 kaada	 keittimeen	1	mittalusikallista	 enempää	
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kahvia, sillä tällöin keitin ei valmista kahvia.
HUOM 3: Käytä kahvimäärän mittauksessa ainoastaan keittimen mu-
kana toimitettua mittalusikkaa. 
HUOM 4: Kaada suodattimeen ainoastaan espressokeittimille tarkoi-
tettua esijauhettua kahvia. 
HUOM 5: Jos laitat keittimeen enemmän kuin yhden mittalusikallisen 
esijauhettua kahvia ja suppilo tukkiutuu, työnnä kahvijauhetta alas 
veitsellä. Poista ja puhdista se ja keitin luvussa “Suodatusyksikön puh-
distus“ annettujen ohjeiden mukaan.

KUUMAN VEDEN ANNOSTELU
•	 Tarkista	aina,	että	keitin	on	käyttövalmis.
•	 Varmista,	että	vesisuutin	on	kytkeytynyt	suuttimeen	(kuva	21).
•		 Aseta	astia	suuttimen	alle	(kuva	22).
•	 Paina	kuvaketta	  (B13) (kuva 23). Näyttöön ilmestyy kirjoitus 

“KUUMA VESI PAINA OK“. Paina kuvaketta OK (B9). Suuttimesta 
alkaa	valua	kuumaa	vettä	putken	alle	asetettuun	astiaan(Älä	an-
nostele kuumaa vettä yli 2 minuuttia kerrallaan). Voit keskeyttää 
kuuman veden annostelemisen painamalla kuvaketta  (B13) 
tai kuvaketta ESC (B6). Keitin keskeyttää annostelun kun ennalta 
ohjelmoitu määrä saavutetaan.

KUUMAN VEDEN MÄÄRÄN  
MUUTTAMINEN
Keitin on ohjelmoitu tehtaalla annostelemaan automaattisesti 
200 ml kuumaa vettä. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi 
seuraavasti:
•	 Aseta	astia	vesisuuttimen	alle	(kuva	22).
•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon tai paina 

sitten kuvakkeita  (B7) ja (B8) (kuva 2), kunnes va-
litset	viestin	“LÄMMIN	VESI	OHJELMA“.

•	 Paina	OK	(B9)	toimenpiteen	vahvistamiseksi.
•	 Valitse	 haluamasi	 määrä	 painamalla	 kuvakkeita	  

(B7) ja (B8). Etenevä palkki osoittaa valittua vesimäärää.
•	 Paina	OK:ta	 (B9)	 toimenpiteen	 vahvistamiseksi	 (tai	 kuva-

ketta ESC (B6) sen peruuttamiseksi).
•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	kaksi	kertaa	poistuaksesi	valikos-

ta.
•	 Nyt	keitin	on	ohjelmoitu	uudelleen	ja	se	on	käyttövalmis.

CAPPUCCINON VALMISTUS
 Tärkeää: Cappuccinon valmistuksessa käytettävä kah-

vin määrä on ohjelmoitava valikon toiminnossa “CAPPUCCINO-
OHJELMA“.

•	 Valitse	käytettävän	kahvin	maku	cappuccinon	valmistami-
seen painamalla kuvaketta  (B4).

•	 Irrota	maitosäiliön	kansi.
•	 Täytä	astia	noin	100	grammalla	maitoa	jokaista	valmistet-

tavaa cappuccinoa kohden (kuva 15), ylittämättä astiaan 
merkittyä MAX-rajaa (vastaa noin 750 ml). Käytä mieluum-
min jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa 
tai kevytmaitoa.

•	 Varmista,	että	maidon	imuputki	on	asettunut	oikein	kumi-
seen osaan (kuva 16), ja laita maitosäiliön kansi takaisin 
paikoilleen.

•	 Aseta	maidon	vaahdottimen	osoitin	(C1)	maitosäiliön	kan-
teen leimatun CAPPUCCINO ja CAFFELATTE -sanojen välille. 
Vaahdon laatua voidaan säätää: siirtämällä säädintä hive-
nen CAFFELATTE suuntaan saat kiinteämpää vaahtoa. Siirrä 
säädintä sitä vastoin CAPPUCCINO –sanaa kohden, jolloin 
vaahdosta tulee vähemmän kiinteää.

•	 Irrota	 kuumavesisuutin	 ja	 kytke	 maitosäiliö	 suuttimeen	
(kuva 17).

•	 Siirrä	 maidon	 suutinta	 kuvassa	 18	 osoitettuun	 tapaan	 ja	
aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen ulostulojen ja 
maidon suuttimen alle.

•	 Paina	  (B12). Keittimen näyttöön ilmestyy viesti: “CAP-
PUCCINO...“ ja muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua 
maitoa alkaa valua maidon suuttimesta ja täyttää alla ole-
van kupin. (Maidon ulostulo keskeytyy automaattisesti).

•	 Keitin	annostelee	kahvia.
•	 Cappuccino	on	nyt	valmis:	lisää	sokeria	maun	mukaan	ja	jos	

haluat, kaada kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle.
HUOM 1: Cappuccinon valmistuksen aikana on mahdollista 
keskeyttää vaahdotetun maidon tai kahvin ulostulo painamalla 
kuvaketta  (B12).
HUOM 2: Jos vaahdotetun maidon annostelun aikana säiliö tyh-
jenee kokonaan, irrota se ja lisää maitoa. Kytke se sitten takaisin 
ja paina kuvaketta  pyytääksesi uudelleen cappuccinon val-
mistamista. 
HUOM 3: Maidon vaahdottimen täydellisen puhtauden ja hygi-
eenisyyden takaamiseksi, kun cappuccinojen valmistus on päät-
tynyt, puhdista maitosäiliön kannen sisäiset putket. Näytöllä 
vilkkuu viesti “PAINA CLEAN!“:

EI vaahtoa

“Kiinte- 
ämpi“ vaahto

Osoitin

“Vähemmän kiinteä“ vaahto
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•	 Aseta	astia	maidon	suuttimen	alle	(kuva	20).
•	 Paina	ja	pidä	kanteen	asetettua	CLEAN-painiketta	(C3)	pai-

nettuna vähintään 5 sekunnin ajan (kuva 20), puhdistus-
toiminnan käynnistämiseksi. Keittimen näyttöön ilmestyy 
viesti	“PUHDISTUS!“	ja	sen	alle	etenemispalkki.	Älä	vapauta	
CLEAN-painiketta, kunnes palkki on täyttynyt ja koko puh-
distusvaihe päättynyt. Jos CLEAN-painike vapautetaan, 
toiminto keskeytyy.

 Kun puhdistus on päättynyt, irrota maitoastia ja laita se 
jääkaappiin. Maitoa ei saa pitää pois jääkaapista yli 15 mi-
nuuttia.

HUOM 4: Jos haluat muuttaa keittimen automaattisesti kuppiin 
annosteleman kahvin tai vaahdotetun maidon määrää, toimi 
kappaleessa “Maidon ja kahvin määrän muuttaminen cappucci-
noa varten“ osoitetulla tavalla. 

MAIDON JA KAHVIN MÄÄRÄN 
MUUTTAMINEN CAPPUCCINOA 
VARTEN
Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan automaatti-
sesti vakio cappuccinon. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi 
seuraavasti:

Maidon määrän muuttaminen
•	 Täytä	 säiliö	 maidolla	 säiliöön	 merkittyyn	 maksimirajaan	

asti.
•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon tai paina 

sitten kuvakkeita  (B7) ja (B8) (kuva 2), kunnes va-
litset viestin “CAPPUCCINO-OHJELMA“.

•	 Paina	OK	 (B9)	 toimenpiteen	vahvistamiseksi.	Näyttöön	 il-
mestyy	“MAIDON	MÄÄRÄ“.

•	 Paina	OK:ta	uudelleen	(B9).
•	 Valitse	 haluamasi	 määrä	 maitoa	 painamalla	 kuvakkeita	

 (B7) ja (B8). Etenevä palkki osoittaa valittua mai-
tomäärää.

•	 Paina	OK:ta	 (B9)	 toimenpiteen	 vahvistamiseksi	 (tai	 kuva-
ketta ESC (B6) sen peruuttamiseksi).

•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	kaksi	kertaa	poistuaksesi	valikos-
ta.

Kahvin määrän muuttaminen
•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon tai paina 

sitten kuvakkeita  (B7) ja (B8) (kuva 2), kunnes va-
litset viestin “CAPPUCCINO-OHJELMA“.

•	 Paina	 OK:ta	 (B9)	 vahvistaaksesi	 valinnan	 ja	 sitten	 kuvak-

keita  (B7) ja (B8) (kuva 2), kunnes valitset viestin 
“KAHVIA CAPPUCCINOLLE“.

•	 Paina	OK:ta	uudelleen	(B9).
•	 Valitse	 haluamasi	 määrä	 kahvia	 painamalla	 kuvakkeita	

 (B7) ja (B8). Etenevä palkki osoittaa valittua kah-
vimäärää.

•	 Paina	OK:ta	 (B9)	 toimenpiteen	 vahvistamiseksi	 (tai	 kuva-
ketta ESC (B6) sen peruuttamiseksi).

•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	(kuva	18)	kaksi	kertaa	poistuakse-
si valikosta.

USEAMPIEN KAHVIKUPILLISTEN 
VALMISTUS KANNUTOIMINNOLLA 
(JUG)
Tämän toiminnon avulla on mahdollista valmistaa samanaikai-
sesti useampia kahvikupillisia (4,6) suoraan kannuun (A9), joka 
säilyttää kahvia kuumana.
•	 Käännä	kannun	kantta,	kunnes	se	osuu	OPEN-sanan	koh-

dalle ja irrota se. Huuhtele kannu ja kansi.
•	 Sulje	kannu	kääntämällä	kantta	“CLOSE“	–sanan	suuntaan,	

kunnes se on tiukasti kiinni ja aseta se kahvisuuttimen alle. 
Aseta kannu kahva aina joko vasemmalle tai oikealle suun-
nattuna kuvassa osoitettuun tapaan.

 Kahvisuuttimen (A13) on oltava täysin ylös nostettuna, 
jotta kannu voidaan asettaa takaisin paikalleen. Näyttöön 
ilmestyy	“TÄYTÄ	PAPUSÄILIÖ	JA	VESISÄILIÖ,	TYHJÄÄ	SAKKA	
JA PAINA OK“. Varmista siis, että vesisäiliö on täynnä vettä, 
että kahvipapusäiliö on riittävän täysi ja että sakkasäiliö on 
täysin tyhjä. 

•	 Paina	OK	(B9).	Näyttöön	ilmestyy	valittu	kahvityyppi,	esi-
merkiksi	“ERITTÄIN	MIETO	KANNU“	ja	kannuun	valmistetta-
va kahvikuppimäärä, esimerkiksi “KANNU 4 KUPPIA“. 

•	 Vahvista	painamalla	kuvaketta	  (B14). Näyttöön ilmes-
tyy etenemispalkki, joka osoittaa kahvin valmistuksen 
etenemistä. Kun etenemispalkki on täynnä, keitin päättää 
valmistuksen ja palaa automaattisesti kahvikannu toimin-
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toon. Jos näyttöön ilmestyvä etenemispalkki ei ole täynnä 
se tarkoittaa sitä, että jaksoa ei ole saatu loppuun oikealla 
tavalla. Irrota kannu ja tarkasta näyttöön ilmestynyt viesti 
luvusta	“NÄYTÖLLE	NÄKYVÄT	VIESTIT“.

•	 Ota	kannu	nyt	pois,	jätä	kansi	CLOSE-asentoon	jotta	kahvi	
pysyy lämpimänä pitkään.

•	 Kahvin	kaatamista	varten,	kierrä	kantta	vastapäivään,	kun-
nes nuoli osuu kannun nokan kohdalle.

 Varoitus! Kun kahvipavut eivät riitä halutun toimenpi-
teen suorittamiseen, keitin keskeyttää toiminnon ja odottaa niin 
kauan että kahvipapusäiliö täytetään uudelleen ja kuvaketta  
(B14) painetaan. Kun valmistettavia kahvikupillisia on esimer-
kiksi 4 eivätkä kahvipavut riitä, keitin valmistaa 2 kahvikupillista 
ja pysäyttää sitten kahvin valmistuksen. Täytä kahvipapusäiliö 
ja paina kuvaketta  (B14). Kun säiliö on täytetty uudelleen, 
keitin valmistaa ainoastaan jäljelle jääneet 2 kahvikupillista, 
jotta haluttu 4 kupillisen määrä saavutetaan. Kun säiliössä oleva 
vesi ei ole riittävä halutun toimenpiteen suorittamiseksi tai kun 
sakkasäiliö on täynnä, keitin keskeyttää toimenpiteen. Vesisäili-
ön täyttämiseksi tai sakkasäiliön tyhjentämiseksi, irrota kannu; 
näin tekemällä ohjelma keskeytyy.
Kun virhe on korjattu, ohjelma on käynnistettävä uudelleen. Täs-
sä tapauksessa on otettava huomioon jo kannussa olevan kahvin 
tilavuus, ettei kannu täyty liikaa.

KANNUTOIMINNON (JUG) PARA-
METRIEN MUUTTAMINEN
Kannutoimintoon liittyvä ohjelma on ohjelmoitu tehtaalla 
standardiarvoihin. Niitä voidaan muuttaa maun mukaan ja ne 
voidaan tallentaa muistiin. 5 erityyppistä kahvilaatua voidaan 
valita, erittäin miedosta erittäin vahvaan sekä 10 kahvimää-
rän tasoa, graafista palkkia käyttämällä. Näitä säätöjä voidaan 
muuttaa seuraavasti:
•	 Paina	näppäintä	  (B2) valikkoon siirtymiseksi. Paina 

kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes näyttöön ilmestyy 
KANNUOHJELMA“.

•	 Paina	OK-kuvaketta	(B9)	ja	sitten	kuvakkeita	  (B7) ja 
(B8), kunnes näyttöön ilmestyy “KAHVIANNOKSEN MAKU“.

•	 Paina	OK	(B9).
•	 Paina	kuvakkeita	  (B7) ja (B8) kahvin voimakkuuden 

valitsemiseksi erittäin miedosta erittäin voimakkaaseen.
•	 Vahvista	haluamasi	vahvuus	painamalla	OK	(B9).	
•	 Muuta	kahvin	määrää	painamalla	kuvakkeita	  (B7) 

ja	(B8),	kunnes	näyttöön	ilmestyy	“KANNUN	/	KUPIN	MÄÄ-
RÄ“.

•	 Paina	OK	(B9)	toimenpiteen	vahvistamiseksi.

•	 Näyttöön	ilmestyy	palkki,	joka	voi	suurentua	tai	pienentyä.	
Tämä osoittaa yhtä kahvikupillista kohden annosteltua 
kahvimäärää. Kun palkki on kokonaan täysi se vastaa kah-
vin maksimimäärää yhtä kahvikupillista kohti.

•	 Kun	haluttu	kahvimäärä	osoitetaan,	paina	OK	(B)	sen	vah-
vistamiseksi.

•	 Muuta	 kahvikuppien	 määrää	 painamalla	 kuvakkeita	
 (B7) ja (B8), kunnes näyttöön ilmestyy “KUPPI 

MÄÄRÄ	KANNUSSA“.
•	 Paina	OK-kuvaketta	 (N9)	 ja	 sitten	kuvakkeita	  (B7) 

ja (B8), valitaksesi kuppimäärän (4,6). Näyttöön ilmestyy 
“KANNU 4 KUPPIA“ tai “KANNU 6 KUPPIA“.

•	 Paina	OK	(B9)	toimenpiteen	vahvistamiseksi.
•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	poistuaksesi	ohjelmointitilasta.

PUHDISTUS
Keittimen puhdistus
Älä	käytä	liuotinaineita	tai	hankausaineita	keittimen	puhdistuk-
seen. Riittää, että käytät kosteaa ja pehmeää rättiä. Keittimen 
mitään osaa ei saa KOSKAAN pestä astianpesukoneessa. Puhdis-
ta seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:
•		 Sakkasäiliö	(A4).
•		 Tippa-alusta	(A14).
•	 Vesisäiliö	(A12).
•		 Kahvisuuttimet	(A13).
•		 Esijauhetun	kahvin	suppilo	(A21).
•		 Keittimen	sisäosat,	 jotka	voidaan	puhdistaa	huoltoluukun	

(A2) aukaisemisen jälkeen.
•	 Suodatusyksikkö	(A5).
•		 Kannu	(Jug)	(A9).

Sakkasäiliön puhdistus
Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö aina kun näyttöön ilmestyy 
viesti “TYHJENNÄ	SAKKASÄILIÖ“. Puhdistuksen suorittamiseksi:
•	 Aukaise	keittimen	etuosassa	oleva	huoltoluukku	(kuva	26),	

poista tippa-alusta paikaltaan (kuva 27) ja puhdista se.
•	 Puhdista	sakkasäiliö	huolella.	Poista	kaikki	pohjalle	jääneet	

jäämät mukana toimitetulla sudilla (C8), jonka harjakset 
sopivat tehtävään erinomaisesti.

 Huomio! Aina kun tippa-alusta irrotetaan, sakkasäiliö 
on tyhjennettävä.

Tippa-alustan puhdistus

 Huomio! Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä, vesi voi tulla 
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yli. Se voi vahingoittaa keitintä.
Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden ta-
son osoitin. Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punai-
nen osoitin alkaa työntymään alustan lävitse.
Poista alusta seuraavalla tavalla:
1. Aukaise huoltoluukku (kuva 26).
2. Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoiltaan (kuva 27).
3. Puhdista tippa-alusta ja sakkasäiliö (A4).
4. Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikoilleen (A4).
5. Sulje huoltoluukku.

Vesisäiliön puhdistus
1. Puhdista vesisäiliö (A12) säännöllisin väliajoin (noin kerran 

kuukaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineel-
la.

2. Poista pesuaineenjäämät huolellisesti.

Suuttimien puhdistus
1. Puhdista suuttimet säännöllisin väliajoin sienellä.
2. Varmista säännöllisin väliajoin, etteivät kahvisuuttimen 

reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammas-
tikulla.

Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus
•	 Varmista	säännöllisin	väliajoin	(noin	kerran	kuukaudessa),	

ettei esijauhetun kahvin suppilo ole tukossa. Poista kahvi-
jäämät tarvittaessa mukana toimitetulla sudilla (C8).

Vaara! Varmista ennen minkään puhdistustoimenpi-
teen aloittamista, että keitin on sammutettu virtakatkaisinta 
painamalla (A23) ja irrotettu sähköverkosta.
Älä	koskaan	upota	keitintä	veteen.

Keittimen sisäosien puhdistus
1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin joka viikko), etteivät 

keittimen sisäosat ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvit-
taessa sienellä. Poista kahvijäämät tarvittaessa mukana 
toimitetulla sudilla (C8) ja sienellä.

2. Poista jäämät pölynimurilla (kuva 30).

Suodatusyksikön puhdistus
Puhdista suodatusyksikkö vähintään kerran kuukaudessa.

 Varoitus! Suodatusyksikkö (A5) ei irtoa silloin, kun kei-
tin	on	päällä.	Älä	yritä	irrottaa	sitä	väkisin.	

1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (katso Sammu-

tus“).
2. Aukaise huoltoluukku (kuva 26). 
3. Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoiltaan (kuva 27).
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja 

vedä suodatusyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 31).

 Varoitus! Älä	puhdista	suodatusyksikköä	pesuaineella,	
sillä männän sisäpuoli on käsitelty voiteluaineella, joka huuh-
toutuisi pois pesuaineen mukana.

5.  Upota suodatusyksikkö noin 15 minuutin ajaksi veteen ja 
huuhtele se tämän jälkeen. Poista kaikki kahvijäämät yksi-
köstä sudin (C8) avulla.

6. Aseta suodatusyksikkö (A5) takaisin paikoilleen työntämäl-
lä se kannattimen ja alhaalla olevan tapin väliin;

paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, 
kunnes kuulet naksahduksen.

 Tärkeää: Jos uuttimen paikalleen asetuksessa ilmenee 
ongelmia, purista se oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen 
paikoilleen asetusta) sitä samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja 
alaosastaan kuvassa osoitetulla tavalla. 

7.  Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi pu-
naista painiketta naksahtavat ulospäin.

Kannatin

Tappi
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8. Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikoilleen. 
9. Sulje huoltoluukku.

Maitosäiliön puhdistus

 Varoitus! Puhdista aina maitosäiliön sisäiset putket (C) 
maidon valmistamisen jälkeen. 
Jos säiliössä on vielä maitoa, älä jätä sitä pitkään pois jääkaa-
pista. 
Puhdista säiliö jokaisen maidon valmistuksen jälkeen luvun 
“Cappuccinon valmistus“ huomautuksessa 3 annettujen ohjei-
den mukaan. 
Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen 
kuuluvaan yläkoriin.
1. Käännä maitosäiliön kantta myötäpäivään ja irrota se.
2. Vedä suuttimen putki ja imuputki paikaltaan.

pieni putki

                       Osoitin

3. Vedä osoitin ulospäin.

4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedol-
la pesuaineella. Varmista ennen kaikkea, ettei reikien ja 
osoittimen ohuessa päässä olevaan pieneen putkeen jää 
maitojäämiä.

5. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineen imuput-
kea ja suuttimen putkea. 

6. Asenna osoitin, suutin ja imuputki takaisin paikoilleen.
7. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.

Kahvikannun puhdistus
Puhdista kahvikannu kostealla rätillä ja miedolla pesuaineella.

 Tärkeää: Kannun ulkopinnan vahingoittumisen estämi-
seksi älä pese sitä astianpesukoneessa.

VALIKON PARAMETRIEN MUUTTA-
MINEN JA OHJELMOINTI
Kun keitin on valmis käyttöön, muuta valikossa seuraavia para-
metreja tai toimintoja: 
•	 Valitse	kieli
•	 Huuhtelu
•	 Sammutusaika
•	 Aseta	kello
•	 Käynnistysaika
•	 Automaattinen	käynnistys
•	 Lämpötila
•	 Veden	kovuus
•	 Kahvi	ohjelma
•	 Cappuccino-ohjelma
•	 Kannuohjelma
•	 Lämmin	vesi	ohjelma
•	 Kalkinpoisto
•	 Asetusten	nollaus
•	 Tilasto
•	 Summeri
•	 Kontrasti

Aseta kieli
Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:
•	 Paina	  kuvaketta (B2) valikkoon siirtymistä varten; 

näyttöön ilmestyy “VALITSE KIELI“.
•	 Paina	OK	(B9).
•	 Paina	 kuvakkeita	  (B7) ja (B8), kunnes keittimen 

näytölle ilmestyy haluamasi kieli.
•	 Paina	OK	(B9)	toimenpiteen	vahvistamiseksi.
•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	poistuaksesi	valikosta.

Reikä

Reikä

suuttimen putki 

imuputki
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 Tärkeää: Jos valittu kieli on väärä, voita muuttaa tätä 
parametriä suoraan valikon kautta;
•	 Pidä	kuvaketta	  (B2) painettuna vähintään 7 sekunnin 

ajan, kunnes keittimen näyttöön ilmestyy eri kielet.
•	 Valitse	haluamasi	kieli	toimimalla	kappaleessa	“Ennen	keit-

timen käyttöönottoa“ annettujen ohjeiden mukaan.

Huuhtelu
Tätä toimintoa tarvitaan kuumemman kahvin saantiin. Toimi 
seuraavasti:
•	 Jos	heti	keittimen	käynnistyksen	jälkeen	pyydetään	pienen	

kahvikupillisen valmistamista (alle 60cc), käytä huuhte-
luun tarkoitettua vettä kupin esikuumennusta varten.

•	 Jos	taas	viimeisen	kahvin	valmistuksesta	on	kulunut	yli	2/3	
minuuttia, ennen kuin uutta kahvia pyydetään on tarpeen 
esikuumentaa suodatusyksikkö painamalla ensin kuvaket-
ta  (B2) valikkoon menoa varten ja sitten kuvakkeita 

 (B7) ja (B8), kunnes “HUUHTELU“ –toiminto vali-
taan. Paina OK (B9). Näyttöön ilmestyy “HUUHTELU VAH-
VISTA“.

 Paina OK:ta uudelleen (B9). Anna veden valua sitten alla 
olevaan tippa-alustaan tai käytä vettä kahvikupin täyttä-
miseen (ja tyhjentämiseen) sen esikuumentamista varten.

Toiminta-ajan muutos
Keitin on esiohjelmoitu tehtaalla sen automaattista sammutusta 
varten 30 minuutin jälkeen sen viimeisestä käytöstä. Muuta tätä 
aikaa (max 120 min) seuraavasti:
•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon ja sitten 

kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes näyttöön ilmestyy 
kirjoitus “SAMMUTUSAIKA“.

•	 Paina	OK	(B9)	toimenpiteen	vahvistamiseksi.
•	 Paina	kuvakkeita	  (B7) ja (B8) määrittääksesi ajan-

jakson, jonka jälkeen keittimen on sammuttava (1/2 tuntia, 
tunti, 2 tuntia).

•	 Paina	OK	(B9)	toimenpiteen	vahvistamiseksi.
•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	poistuaksesi	toiminnosta.

Kellon asetus
•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon ja sitten 

kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes näyttöön ilmestyy 
kirjoitus “ASETA KELLO“.

•	 Paina	OK	(B9).
•	 Ohjelmoi	tunnit	käyttämällä	kuvakkeita	  (B7) ja (B8) 

ja vahvista painamalla OK (B9)

•	 Ohjelmoi	minuutit	 käyttämällä	kuvakkeita	  (B7) ja 
(B8) ja vahvista painamalla OK (B9).

•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	poistuaksesi	valikosta.

Automaattisen käynnistyksen kellonajan 
asetus
Tämä toiminnon avulla on mahdollista ohjelmoida keittimen 
automaattinen käynnistysaika.
•	 Varmista,	että	keittimeen	kuuluva	kello	on	ohjelmoitu.
•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon ja sitten 

kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes näyttöön ilmestyy 
kirjoitus	“KÄYNNISTYS	AIKA“.

•	 Paina	OK	(B9).
•	 Ohjelmoi	automaattisen	käynnistyksen	tunnit	käyttämällä	

kuvakkeita  (B7) ja (B8) ja vahvista painamalla OK 
(B9).

•	 Ohjelmoi	minuutit	 käyttämällä	kuvakkeita	  (B7) ja 
(B8) ja vahvista painamalla OK (B9).

•	 Automaattisen	käynnistystoiminnon	aktivoimiseksi,	paina	
kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes keittimen näyttöön 
ilmestyy	kirjoitus	“AUTO-	KÄYNNISTYS“.

•	 Paina	 OK	 (B9)	 toimenpiteen	 vahvistamiseksi.	 Näyttöön	
ilmestyy “AUTO-KÄYNNISTYS	 VAHVISTA“.	 Paina OK (B9). 

Näyttöön ilmestyy symboli .
•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	poistuaksesi	valikosta.
•	 Automaattisen	 käynnistystoiminnon	 kytkemiseksi	 pois	

päältä, paina kuvaketta  (B2) ja sitten kuvakkeita 
 (B7) ja (B8), kunnes keittimen näyttöön ilmestyy 

kirjoitus	 “AUTO	 -KÄYNNISTYS“.	 Paina	 OK	 (B9).	 Näyttöön	
ilmestyy “VAHVISTA“. Paina ESC (B6) kytkeäksesi pois ja 

symboli  poistuu.

Kahvin lämpötilan säätö
Muuta annostellun kahvin lämpötilaa toimimalla seuraavasti:
•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon ja sitten 

kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes näyttöön ilmestyy 
kirjoitus	“LÄMPÖTILA“.

•	 Paina	OK	(B9).
•	 Käytä	 kuvakkeita	  (B7) ja (B8) kahvin lämpötilan 

muuttamista varten. matala, keskitaso, korkea.
•	 Paina	OK	(B9)	lämpötilan	vahvistamiseksi.
•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	poistuaksesi	valikosta.

Veden kovuuden ohjelmointi
Halutessasi voit pidentää keittimen toiminta-aikaa ja vähentää 
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kalkinpoiston suoritustiheyttä ohjelmoimalla keittimen vesijoh-
toveden todellisen kalkkipitoisuuden mukaisesti. Toimi seuraa-
valla tavalla: 
•	 Kun	olet	poistanut	keittimen	mukana	toimitetun	reagens-

siliuskan “Total Hardness test“ (liite sivulla 2), upota se 
muutaman sekunnin ajaksi veteen. Ota se sitten pois ja 
odota noin 30 sekuntia (kunnes se vaihtaa väriä ja punaisia 
neliöitä muodostuu).

•	 Käynnistä	 keitin	 painamalla	 näppäintä	 käynnistys/stand-
by (A7).

•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon ja sitten 
kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes näyttöön ilmestyy 
kirjoitus	“VEDENKOVUUS“.

•	 Paina	OK	(B9).
•	 Paina	kuvakkeita	  (B7) ja (B8), kunnes valitset rea-

genssiliuskalle syntyviä punaisia neliöitä vastaavan nume-
ron (esimerkiksi jos reagenssiliuskalle on muodostunut 3 
punaista	neliötä,	valitse	viesti	“VEDEN	KOVUUS	3“).	

•	 Paina	OK	 (B9)	arvon	vahvistamiseksi.	Keitin	on	nyt	ohjel-
moitu ilmoittamaan kalkinpoistosta kun se on todella tar-
peen.

Kahviohjelma
Kahvin ohjelmointia varten, viittaa kappaleeseen “KAHVIN 
MÄÄRÄN	MUUTTAMINEN	KUPPIA	KOHDEN“.

Cappuccinon ohjelmointi
Cappuccinon ohjelmointia varten, viittaa kappaleeseen “MAI-
DON	 JA	 KAHVIN	 MÄÄRÄN	 MUUTTAMINEN	 CAPPUCCINOA	VAR-
TEN“.

Kannuohjelma
Kannuohjelmaa	varten	viittaa	“Kannutoiminnon	(JUG)	paramet-
rien muuttaminen“.

Vesiohjelma
Ohjeita varten viittaa kappaleeseen “Kuuman veden määrän 
muuttaminen“.

Kalkinpoisto

 Varoitus! Kalkinpoistoaine sisältää happoja. Noudata 
tarkkaan valmistajan antamia kalkinpoistoaineen pakkauksessa 
lukevia turvaohjeita.

 Tärkeää: Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia 

kalkinpoistoaineita. Päinvastaisessa tapauksessa takuu ei ole 
voimassa. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei 
suoriteta.

Kun keittimen näyttöön ilmestyy kirjoitus “KALKIN POISTO“ suo-
rita se. Toimi seuraavalla tavalla: 
•	 Varmista,	että	keitin	on	käyttövalmis.
•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon ja sitten 

kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes näyttöön ilmestyy 
kirjoitus “KALKINPOISTO“.

•	 Paina	 OK	 (B9)	 ja	 keittimen	 näyttöön	 ilmestyy	 kirjoitus	
“KALKINPOISTO VAHVISTA“.

•	 Paina	 OK	 (B9).	 Näyttöön	 ilmestyy	 viesti	“LISÄÄ	 KALKINP.	
AINE VAHVISTA“.

•	 	Tyhjennä	vesisäiliö	ennen	toiminnon	vahvistamista.
  Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön 

(noudattamalla kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia 
käyttöohjeita). 

  Sijoita tilavuudeltaan vähintään 2 l tyhjä astia kuumavesi-
suuttimen alle.

•	 Paina	OK	(B9).	Kalkinpoistoaine	tulee	ulos	kuumavesisuut-
timesta ja alkaa täyttää alla olevaa astiaa. Keittimen näyt-
töön ilmestyy viesti “KALKINPOISTO“.

•	 Kalkinpoisto-ohjelma	suorittaa	automaattisesti	sarjan	an-
nosteluja ja taukoja.

•		 Noin	 30	 minuutin	 kuluttua	 keittimen	 näyttöön	 ilmestyy	
kirjoitus “KALKINPOISTO VALMIS VAHVISTA“.

•	 Paina	 OK	 (B9)	 ja	 keittimen	 näyttöön	 ilmestyy	 kirjoitus	
“HUUHTELU	TÄYTÄ	SÄILIÖ“.

•	 Tyhjennä	 vesisäiliö,	 huuhtele	 se	 ja	 poista	 kalkinpoistoai-
neen jäämät ja täytä se puhtaalla vedellä. 

•	 Aseta	vesisäiliö	takaisin	paikalleen	täynnä	puhdasta	vettä.	
Näyttöön ilmestyy uudelleen viesti “HUUHTELU VAHVISTA“. 

•	 Paina	OK:ta	uudelleen	(B9).	Kuuma	vettä	tulee	suuttimes-
ta, täyttää astian ja keittimen näyttöön ilmestyy kirjoitus 
“HUUHTELU“.

•	 Odota	viestiä	“HUUHTELU	VALMIS	VAHVISTA“.
•	 Paina	OK	(B9).	Näyttöön	ilmestyy	kirjoitus	“KALKINPOISTO	

VALMIS“	ja	sitten	TÄYTÄ	SÄILIÖ“.	Täytä	säiliö	uudelleen	puh-
taalla vedellä. 

•	 Kalkinpoisto-ohjelma	on	nyt	päättynyt	ja	keitin	on	valmis	
keittämään kahvia. 

 HUOMAUTUS: Jos kalkinpoisto-ohjelma keskeytetään en-
nen kuin se on päättynyt, toimenpide on aloitettava alusta.

 Varoitus! TAKUU EI OLE VOIMASSA JOS KALKINPOIS-
TOA	EI	OEL	SUORITETTU	SÄÄNNÖLLISESTI.
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Asetusten nollaus (reset)
Keittimen oletusarvoihin palaminen on mahdollista (vaikka nii-
tä olisikin muutettu käyttäjän puolesta) toimimalla seuraavasti:
•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon ja sitten 

kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes näyttöön ilmestyy 
kirjoitus “ASETUSTEN NOLLAUS“.

•	 Paina	OK	(B9)	ja	keittimen	näyttöön	ilmestyy	kirjoitus	“ASE-
TUSTEN NOLLAUS VAHVISTA“.

•	 Paina	OK	(B9)	asetusten	nollaamista	varten.

Tilasto
Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida keittimeen liit-
tyviä tilastotietoja. Niiden visualisoimiseksi toimi seuraavalla 
tavalla:
•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon ja sitten 

kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes näyttöön ilmestyy 
kirjoitus “TILASTO“.

•	 Paina	OK	(B9).
•	 Painamalla	kuvakkeita	  (B7) ja (B8) on mahdollista 

tarkastaa:
- kuinka monta kahvia on annosteltu
- kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu
- kuinka monta cappuccinoa on annosteltu
- kuinka monta litraa vettä on annosteltu yhteensä.
•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	kerran	poistuaksesi	tästä	toimin-

nosta tai kaksi kertaa (B6) ESC poistuaksesi valikosta.

Summeri
Tämän toiminnon avulla on mahdollista aktivoida tai deaktivoi-
da summeri, joka soi joka kerta kun kuvakkeita painetaan ja joka 
kerta kun varusteita asetetaan/irrotetaan.

 Tärkeää: Keitin on ohjelmoitu aktiivisella summerilla.
•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon ja sitten 

kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes näyttöön ilmestyy 
viesti “SUMMERI“.

•	 Paina	OK	(B9).	Näyttöön	ilmestyy	viesti	“SUMMERI	VAHVIS-
TA“. 

•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	deaktivoidaksesi	summerin	tai	OK	
(B9) sen aktivoimiseksi.

•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	poistuaksesi	valikosta.

Kontrastin säätö
Jos näytön kontrastia halutaan lisätä tai vähentää, toimi seuraa-
vasti:
•	 Paina	kuvaketta	  (B2) päästäksesi valikkoon ja sitten 

kuvakkeita  (B7) ja (B8), kunnes näyttöön ilmestyy 

kirjoitus “KONTRASTI“.
•	 Paina	OK	(B9).
•	 Paina	kuvakkeita	  (B7) ja (B8), kunnes haluttu kont-

rasti ilmestyy näyttöön: etenemispalkki osoittaa valitun 
kontrastin tasoa.

•	 Paina	OK	(B9)	toimenpiteen	vahvistamiseksi.
•	 Paina	kuvaketta	ESC	(B6)	kerran	poistuaksesi	tästä	toimin-

nosta tai kaksi kertaa (B6) ESC poistuaksesi valikosta.

KEITTIMEN SAMMUTUS
Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sam-
muttamisen	yhteydessä.	Älä	keskeytä	tätä	ohjelmaa.	

 Palovammojen vaara! Kahvisuuttimen nokista valuu 
jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityi-
sen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.
Sammuta keitin painamalla näppäintä käynnistys/stand-by 
(A7). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.

 Tärkeää: Paina laitteen takaosaan asetettu virtakat-
kaisin ON/OFF asentoon 0 (A23) (kuva 1), mikäli et aio käyttää 
keitintä pitkään aikaan.

TEKNISET TIEDOT
Jännite: 220-240 V~ 50-60 Hz max. 10A
Sähkönkulutus: 1350W
Paine: 15 bar
Vesisäiliön tilavuus: 1,8 litraa
Mitat LxKxS: 594x 455x411
Paino: 23/24 kg

  Tämä tuote vastaa EY:n asetusta 1935/2004  elintar-
vikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tar-
vikkeista.
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NÄKYVÄ VIESTI MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMEPIDE
TÄYTÄ	SÄILIÖ Vesisäiliö on tyhjä tai asetettu väärin 

paikoilleen.
Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen 
painamalla se pohjaan saakka.

JAUHE	LIIAN	HIENOA	SÄÄDÄ	JAUHE
(vuorotellen)
PAINA OK

Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja 
kahvi valuu tämän vuoksi liian hi-
taasti.

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden 
naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 
kohden.

JAUHE	LIIAN	HIENOA	SÄÄDÄ	JAUHE	
(vuorotellen)
PAINA OK
(ja sen jälkeen)
TÄYTÄ	SÄILIÖ

Säiliö on asetettu paikoilleen annos-
telun aikana.

Aseta säiliö paikoilleen ja paina OK (B9). Näyt-
töön ilmestyy “KUUMA VESI PAINA OK“. Paina 
OK:ta uudelleen (B9). Keitin palautuu käyttöval-
mis tilaan.

TYHJENNÄ	SAKKASÄILIÖ Sakkasäiliö (A9) on täynnä tai jos 
kahvia ei ole annosteltu yli 3 vuoro-
kauteen (kyseinen toiminto takaa 
keittimen oikean hygieenisyyden).

Tyhjennä sakkasäiliö, puhdista se ja aseta se 
uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan 
poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on 
ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan 
täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seu-
raavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydes-
sä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, 
jolloin keitin voi tukkeutua.

ASETA	SAKKASÄILIÖ	PAIKOILLEEN Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdis-
tuksen jälkeen paikoilleen.

Aukaise huoltoluukku ja aseta sakkasäiliö pai-
koilleen.

LISÄÄ	ESIJAUHETTUA	KAHVIA Olet valinnut “esijauhettu kahvi“ 
–toiminnon, mutta suppilossa ei ole 
esijauhettua kahvia.
Suppilo (A21) on tukossa.

Irrota keitin ja kaada esijauhettua kahvia suppi-
loon.

Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa 
“Kahvijauheen suppilon puhdistus“ kuvatulla 
tavalla.

SUORITA KALKINPOISTO! Osoittaa, että kalkinpoisto on suori-
tettava keittimessä.

Suorita kappaleessa “Kalkinpoisto“ kuvattu kal-
kinpoisto-ohjelma mahdollisimmana pian.

VÄHEMMÄN	KAHVIA Olet käyttänyt liikaa kahvia. Valitse miedompi maku tai vähennä esijauhetun 
kahvin määrää ja pyydä sitten uudelleen kahvin 
annostelua.

TÄYTÄ	PAPUSÄILIÖ Kahvipavut ovat loppuneet. Täytä kahvipapusäiliö.

LISÄÄ	SUODATUSYKSIKKÖ Suodatusyksikköä ei ole asetettu 
takaisin paikoilleen puhdistuksen 
jälkeen.

Aseta suodatusyksikkö paikoilleen kappaleessa 
“Suodatusyksikön puhdistus“ annettujen ohjei-
den mukaisesti.

SULJE LUUKKU Huoltoluukku on auki. Sulje huoltoluukku.

HÄLYTYS! Keittimen sisäosat ovat likaiset. Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa “Puh-
distus ja huolto“ annettujen ohjeiden mukaan. 
Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen 
jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT
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VIANETSINTÄ
Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä. 
Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yh-
teys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMEPIDE

Kahvi ei ole kuumaa. Kuppeja ei ole esikuumennettu.

Suodatusyksikkö on jäähtynyt, koska 
viimeisen kahvin valmistuksesta on ku-
lunut 2-3 minuuttia.
Ohjelmoitu lämpötila ei ole riittävä.

Kuumenna kahvikupit huuhtelemalla ne 
kuumalla vedellä.
Ennen kahvin keittämistä kuumenna 
suodatusyksikkö valitsemalla HUUHTELU 
–toiminto valikosta.
Muuta ohjelmoitua lämpötilaa (ks. kap-
pale “Kahvin lämpötilan säätö“).

Kahvissa on vähän vaahtoa. Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.

Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen.

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia 
yhden naksahduksen verran vastapäi-
vään numeroa 1 kohden kahvimyllyn 
toimiessa (kuva 14).
Käytä espressokeittimelle tarkoitettua 
kahviseosta.

Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain. Kahvi on jauhettu liian hienoksi. Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia 
yhden naksahduksen verran myötäpäi-
vään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toi-
miessa (kuva 14). Käännä yksi naksahdus 
kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla 
mahdollisella tavalla. Huomaat tapah-
tuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 
kupillisen annostelun jälkeen.

Kahvi valuu liian nopeasti. Kahvi on jauhettu liian karkeaksi. Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia 
yhden naksahduksen verran vastapäi-
vään numeroa 1 kohden kahvimyllyn 
toimiessa	 (kuva	 14).	 Älä	 käännä	 jauha-
tuskarkeuden säätönuppia liikaa, sillä 
muussa tapauksessa kahden kupillisen 
annostelun yhteydessä kahvi voi valua 
tippumalla. 
Huomaat tapahtuneen muutoksen vai-
kutuksen vasta 2 kupillisen annostelun 
jälkeen.

Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan 
suuttimesta.

Suuttimien reiät ovat tukossa. Puhdista suuttimen reiät hammastikulla.

Kahvi ei valu suuttimesta vaan huolto-
luukkua (A2) pitkin.

Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen reiät.

Huoltoluukun sisällä oleva liikkuva laa-
tikko (A3) on juuttunut paikoilleen.

Puhdista suuttimen reiät hammastikulla, 
sienellä tai kovalla tiskiharjalla.
Puhdista liikkuva laatikko (A3) huolelli-
sesti ennen kaikkea saranoiden kohdalta.

Suuttimesta ei valu kahvia vaan vettä. Kahvijauhe on juuttunut kiinni suppiloon 
(A21).

Puhdista suutin (A27) puu- tai muovi-
haarukalla, puhdista keittimen sisäosa.
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ONGELMA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMEPIDE

Maitoa ei valu suuttimesta (C5). Imuputkea ei ole asetettu paikoilleen tai 
se on asetettu virheellisesti.

Aseta imuputki (C4) tukevasti maitosäi-
liön kannella olevaan kumiseen osaan 
(kuva 24).

Maito vaahdottuu vain vähän. Maitosäiliön kansi on likainen.

Maidon vaahdottimen osoitin on asetet-
tu väärin.

Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa 
”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla ta-
valla.

Säädä kappaleessa “Cappuccinon valmis-
tus” annettujen ohjeiden mukaan.

Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se 
roiskuu maidon suuttimesta 

Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole 
kevytmaitoa.

Maidon vaahdottimen osoitin on säädet-
ty väärin. 

Maitosäiliön kansi on likainen.

Käytä mieluummin jääkaappikylmää 
(noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai 
kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mi-
käli vaahto ei valmistu vielä tämän jäl-
keen tyydyttävällä tavalla.

Siirrä osoitinta jonkin verran merkkiä 
”CAFFELATTE” (MAITOKAHVI) kohden 
(katso kappaletta ”Cappuccinon valmis-
tus”).

Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa 
”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla ta-
valla.
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